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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
حدثنا  :رس السابق قال أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ يعني نقال عن البيهقي قالهنا في الد

 الحسين بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين..
 طالب: .........

 ن.و ن وواحد وثماناتئم
قال حدثنا جدي أبو العباس أحمد بن محمد وابن بنت الحسن بن عيسى قال حدثني جدي الحسن 

ابن المبارك يقول الشيخ والظاهر أن األصل أبو المبارك كما يأتي هذا مر  بن عيسى قال أخبرنا
 العلم يقول: بهذا واحد من طال ،الدرس الماضيفي علينا 

مر في الدرس الماضي نقل المؤلف رواية البيهقي من طريق ابن المبارك عن يعقوب بن أبي 
د ابن المبارك والظاهر أن األصل القعقاع ثم قوله وفي نسختنا من سنن البيهقي في هذا اإلسنا

أبو المبارك كما يأتي وأيد ذلك في قول السبكي في تكملة المجموع فيه أبو المبارك وهو 
 قتين فيه أبو المبارك وهو مجهول.مجهول يعني بعد ور 

 .تين وخمس وثمانينئنعم صفحة م
ألن األثر رواه  ؛لكن الظاهر أن الخطأ إنما هو من السبكي أو من النسخة التي نقل عنها

البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة يعقوب بن القعقاع قال قال لي ابن مقاتل أخبرنا عبد هللا 
كنت  :بن المبارك قال أخبرنا يعقوب بن القعقاع عن معروف بن سعد سمع أبا الجوزاء قال
وكذلك  ،اخادم ابن عباس سبع سنين وفي نسخة تسع سنين كما عند البيهقي فذكره مختصر  

رواه ابن عساكر من طريق البيهقي فقال فيه ابن المبارك وقد وقع في نقل المؤلف يعقوب بن 
ه محقق ونب   ،أبي القعقاع والذي في المصادر المذكورة في كتب الرجال يعقوب بن القعقاع

 السنن الكبرى للبيهقي على أن زيادة أبي خطأ وقع في الطبعة السابقة.
 المبارك كأن هذا يؤكد أنه ابن 

 من كاتب الورقة؟
 طالب: .........

 .اجزاك هللا خير 
 ا لنقل ابن السبكي.وليس أبو المبارك كما رجحه الشيخ تبع  يعني على هذا الصواب ابن المبارك 

 سم.
 بسم هللا الرحمن الرحيم.

الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
 :-رحمه هللا تعالى -سان إلى يوم الدين قال الشيخ محمد األمين الشنقيطيبإح
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

وروي عن أبي الزبير المكي واسمه محمد بن " :ا قبل هذا ما نصهوفي تكملة المجموع أيض  
 تدرس.

 طالب: .........
 .نعم
سمعت أبا  :واسمه محمد بن تدرس بفتح التاء ودال ساكنة وراء مضمومة وسين مهملة قال"

يد الساعدي وابن عباس يفتي الدينار بالدينارين فقال له أبو أسيد الساعدي وأغلظ له قال أس
ا يعرف قرابتي من رسول هللا   -صلى هللا عليه وسلم-فقال ابن عباس ما كنت أظن أن أحد 

 ".سيد أشهدفقال أبو أ ،يقول مثل هذا يا أبا أسيد
ولهم حق الرعاية  -عليه الصالة والسالم-ى بها النبي ألن القرابة وص   ؛كالم ابن عباس حق

والتقدير واالحترام ولكن المسألة ِدين وأسيد رأى أن خطأ ابن عباس في مسألة من كبار المسائل 
الا  -رضي هللا عنه وأرضاه -يرتهفي الربا فكأنه من غ   األصل أن يحفظ للقرابة ف أغلظ في القول وا 

 حقهم.
 ،الدينار بالدينار"يقول: -صلى هللا عليه وسلم- رسول هللا فقال أبو أسيد أشهد لسمعت"

وصاع ملح بصاع ملح ال فضل بينهما  ،وصاع شعير بصاع شعير ،وصاع حنطة بصاع حنطة
فقال ابن عباس إنما هذا شيء كنت أقوله برأيي ولم أسمع فيه بشيء رواه  "في شيء من ذلك

 ".إنه صحيح على شرط مسلم رحمه هللاالحاكم في المستدرك وقال 
في سنن أبي داود في حديث الحوض من حديث أبي برزة قال ابن زياد الوالي المعروف إن 

ما ظننت أني أبقى إلى زمن  :ره قال أبو برزةعي ِ إن صاحبكم الدحداح ي  -يعني أبا برزة-صاحبكم
 .-صلى هللا عليه وسلم-ر فيه أصحاب رسول هللا عيا ي  

 طالب: .........
 .نعمالحوض 

 .....طالب: ....
 نعم.

رواه الحاكم في المستدرك وقال إنه صحيح على شرط مسلم رحمه هللا وفي سنده عتيق بن "
وروينا في  ،وأبو أسيد بضم الهمزة ،يعقوب الزبيري قال الحاكم إنه شيخ قرشي من أهل المدينة

معجم الطبراني من حديث أبي صالح ذكوان أنه سأل ابن عباس عن بيع الذهب والفضة فقال 
قال أبو صالح فسألت أبا سعيد بما قال ابن  ،ا بيدو حالل بزيادة أو نقصان إذا كان يد  ه

 "عباس وأخبرت ابن عباس بما قال..
..  وأخبرت ابن 
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فابتدأه أبو سعيد الخدري فقال يا ابن وأخبرت ابَن عباس بما قال أبو سعيد والتقيا وأنا معهما "
في بيع الذهب والفضة تأمرهم أن يشتروه بنقصان  ما هذه الفتيا التي تفتي بها الناس :عباس

صلى -لرسول هللا ما أنا بأقدمكم صحبة -رضي هللا عنهما-فقال ابن عباس ؟أو بزيادة يدا بيد
صلى هللا عليه -النبي  وهذا زيد بن أرقم والبراء بن عازب يقوالن سمعنا-هللا عليه وسلم

ابن عمر وابن مسعود عن ذلك وقد قدمنا  وقد قدمنا رجوع ،رواه الطبراني بإسناد حسن-وسلم
وثبت  -رضي هللا عنهم -الجواب عما روي عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم وأسامة بن زيد

م على  عن سعيد بن جبير أن ابن عباس لم يرجع وهي شهادة على نفي مطلق والمثِبت مقدَّ
 ."النافي ألنه اطلع على ما لم يطِ لع عليه النافي

 ،ال النافي قد علمت ما أثبت  لكن كذا وكذا مما يدل على نفي ما اطلع عليه المثِبتإذا ق إالا 
يمثِ ل له أهل الحديث بأن يقول الجارح فالن ضعيف ألنه ارتكب جريمة القتل في يوم الخميس 

األصل أن المثبت مقدم و  لته هو ينفي الجرح وينفي سببهثم يثِبت الذي يثِبت عدا احيث قتل فالن
لكن يقول أنا رأيته صلى معنا يوم الجمعة الذي  ،نافي وقول الجارح مقدم على المعدلعلى ال

 .اعي قتله فيكون معه زيادة علم يكون وهماد  
وقال ابن عبد البر رجع ابن عباس أو لم يرجع في السنة كفاية عن قول كل واحد ومن "

 ،جهاالت إلى السنة انتهىال وارد -رضي هللا عنه -قال عمر بن الخطاب ،خالفها ُرد إليها
وأما ما أخرجه مسلم عن ابن "في نيل األوطار ما نصه:  -رحمه هللا -وقال العالمة الشوكاني

صلى -ا عن رسول هللا كما تقدم فليس ذلك مروي   "ا بيدال ربا إال فيما كان يد  " قال: عباس أنه
ا لما رجع ابن كان مرفوع   حتى تكون داللته على نفي ربا الفضل منطوقة ولو -هللا عليه وسلم

وقد روى الحازمي رجوع ابن عباس  ،ه أبو سعيد بذلك كما تقدمثواستغفر لما حدعباس 
صلى هللا -واستغفاره عند أن سمع عمر بن الخطاب وابنه عبد هللا يحدثان عن رسول هللا 

ليه صلى هللا ع-بما يدل على تحريم ربا الفضل وقال حفظتما من رسول هللا  -عليه وسلم
 ."ما لم أحفظ -وسلم

الحازمي في االعتبار في الناسخ والمنسوخ من اآلثار والرجوع نوع نسخ يعني كالمه المتأخر 
 ينسخ كالمه المتأخر.

ا أنه قال كان ذلك برأيي وهذا أبو سعيد الخدري يحدثني عن رسول وروى عنه الحازمي أيض  "
وعلى  -صلى هللا عليه وسلم-سول هللا فتركت رأيي إلى حديث ر  -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

ص بأحاديث الباب ألنها أخص منه  تسليم أن ذلك الذي قاله ابن عباس مرفوع فهو عام مخصَّ
وقد ذكر غير واحد أن اإلجماع انعقد بعد هذا الخالف على منع ربا  ،مطلقا انتهى منه بلفظه

ن انقراض الخالف في ذلك الفصل الثالث في بيا"قال في تكملة المجموع ما نصه:  ،الفضل
أجمع علماء األمصار مالك بن أنس ومن تبعه من أهل  :قال ابن المنذر ،ودعوى اإلجماع فيه
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

المدينة وسفيان الثوري ومن وافقه من أهل العراق واألوزاعي ومن قال بقوله من أهل الشام 
سحاق وأب و ثور والليث بن سعد ومن وافقه من أهل مصر والشافعي وأصحابه وأحمد وا 

 ."والنعمان ويعقوب ومحمد بن علي أنه ال يجوز بيع ذهب بذهب وال فضة بفضة
 يقول المعلِ ق لعله محمد بن الحسن ألن المعطوف على أبي يوسف هو أبي حنيفة.

 طالب: .........
 وهللا بالترجي لعله كذا.

وال تمر بتمر على أنه ال يجوز بيع ذهب بذهب وال فضة بفضة وال بر ببر وال شعير بشعير "
ا بيد وال نسيئة وأن من فعل ذلك فقد أربا والبيع مفسوخ انتهى محل يد   وال ملح بملح متفاضال  

 ."الغرض منه بلفظه
  طالب: .........

 كذا.ههو في األصل  ،هو في التكملة هكذا
 طالب: .........

 .وتأكدأنت ارجع إلى التكملة  ،ببعيد ليسويمكن في التكملة 
وهذا  :وي في شرح مسلم إجماع المسلمين على ترك العمل بظاهر حديث أسامة قالونقل النو "

يدل على نسخه وقد استدل ابن عبد البر على صحة تأويله لحديث أسامة بإجماع الناس ما 
وعلى فرض أن ابن عباس لم يرجع عن ذلك فهل ينعقد اإلجماع  ،عدا ابن عباس عليه انتهى

 ."لغى الواحد واالثنانفي األصول هل يُ فيه خالف معروف  ؟مع مخالفته
يعني ال يعتد بخالفهم وهذا معروف عن ابن جرير أن قول األكثر إجماع لكن عامة أهل العلم 

 أن اإلجماع قول جميع المجتهدين مجتهدي العصر.
اع بعده يكون وهل إذا مات وهو مخالف ثم انعقد اإلجم ،أو ال بد من اتفاق كل ٍّ وهو المشهور"

 ".ا وهو الظاهرإجماع  
يعني هل األقوال تموت بموت أصحابها أو تبقى قائمة ولو مات أصحابها فال يعتد بخالفهم بعد 

ا ألن.. ا وهو الظاهر أو ال يكون إجماع  ذلك قال الشيخ ثم انعقد اإلجماع بعدهم يكون إجماع  
 إلى آخره.

 طالب: .........
 يعني اإلجماع على رد قوله.

 طالب: .........
لغى هو وينعقد ن ي  اهو فإذا كان يلغي الواحد واالثن ماع على رد قوله ألنه لم يقل به إالإج

 اإلجماع على خالف قوله.
 طالب: .........
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 ابن جرير إمام من أئمة المسلمين يحفظ له قوله لكن ليس بالصواب. لكن
في األصول  ف الميت ال يسقط قوله بموته خالف معروفا ألن المخالِ أو ال يكون إجماع  "

ذا عرفت أن من قال بإباحة ربا الفضل رجع عنها وعلمت أن األحاديث الصحيحة  ،اأيض   وا 
حة بكثرة بمنعه علمت أن الحق الذي ال شك فيه تحريم ربا الفضل بين كل  المتفق عليها مصرِ 

ا بيد ومنع النساء جنس واحد من الستة مع نفسه وجواز الفضل بين الجنسين المختلفين يد  
ا وال يمنع طعام بنقد النسيئة ا وبين التمر والبر والشعير والملح مطلق  ين الذهب والفضة مطلق  ب

وحكى بعض العلماء على ذلك اإلجماع ويبقى غير هذه األصناف الستة المنصوص  ،كالعكس
 ."عليها في الحديث فجماهير العلماء على أن الربا ال يختص بالستة المذكورة

ربا بع كيفما شئت مع  ليس فيهغير الستة فعليه هو قول الظاهرية  صا واالختصاص بما ن  
إشكال وهذا ال يكون بمذهبهم والجمهور على اعتبار العلل وأن ما  والالتفاضل ومع التأجيل 

 يشارك هذه الستة في علتها يأخذ حكمها ألن األحكام تدور مع عللها.
ا في جميع نفيسين هما ثمن األشياء غالب  والتحقيق أن علة الربا في النقدين كونهما جوهرين "

 ."أقطار الدنيا وهو قول مالك والشافعي
هذه العلة إن كانت مركبة من الجزئين من كونهما جوهرين نفيسين وهما ثمن األشياء وال تتحقق 
العلة إال بتحقق الجزئين العملة الورقية ليست جواهر نفيسة تخلل شطر العلة لكن هما ثمن 

 .اها حكم الذهب والفضة فيكفي في ذلك الثمنية كونها أثماناألشياء فحكم
 طالب: .........

 ال، علة الربا في النقدين كونهما جوهرين نفيسين هذا شطر العلة.
 طالب: .........

ال الفرق بين العمالت وورق األسمنت وغيره؟  ما ؟الورق نفيس ؟نفيس غير الذهب والفضة يوجد
 ثمنيته.و إال قيمته شيء 

 الب: .........ط
 ؟كيف

 طالب: .........
 تباع وتتداول بأقيام مرتفعة عروض. تيال ،هذه عروض تجارة انقد ليستهذه 

 ".لك والشافعي والعلة فيهما مقصورةوهو قول ما"
 فهي نقد إذا كانت ملغاة ال. ملغاة أما إذا كانت قائمة تباع هذا إذا كانت

شهر الروايات عن أحمد أن العلة فيهما كون كل والعلة فيهما مقصورة عليهما عندهما وأ"
وأما البر والشعير والتمر والملح فعلة الربا فيها  ،منهما موزون جنس وهو مذهب أبي حنيفة

عند مالك االقتيات واالدخار وقيل وغلبة العيش فال يمنع ربا الفضل عند مالك وعامة أصحابه 
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وقيل  ،مقتات المدخر بالطعام المقتات المدخرإال في الذهب بالذهب والفضة بالفضة والطعام ال
نما جعل مالك العلةيشترط مع االقتيات واالدخار غلبة العيش   ".وا 

 ما ذ كر.
ما ُذكر ألنه أخص أوصاف األربعة المذكورة ونظم بعض المالكية ما فيه ربا النساء وربا "

 الفضل عند مالك في بيتين وهما:
ـــــه ـــــرم ومثل ـــــد ح ـــــي النق ـــــاء نســـــا ف  رب

 
ــــــــددا  ــــــــد تع ن جنســــــــاهما ق ــــــــام وا   "طع

 حر م. أوحرم  
 سم.

م. رِ   في النقد ح 
م؟  َحرِ 
 هذا الظاهر. نعم
ـــــه" م ومثل ـــــرِ  ـــــي النقـــــد َح ـــــاء نســـــا ف  رب
 

ن جنســـــــــاهما قـــــــــد تعـــــــــددا   طعـــــــــام وا 
 وخــــــــص ربــــــــا فضــــــــل بنقــــــــد ومثلــــــــه 

 
ــــــل ٍّ توحــــــدا  ــــــا إن جــــــنس ك ــــــام الرب  طع

إذا اختلفت األصناف كما جاء  ،يعني إذا اتحدت األصناف حرم النوعان ربا الفضل وربا النسيئة 
 ."ا بيدا كان يد  في الحديث فبيعوا كيف شئتم حيث التفاضل إذ

 طالب: .........
 ألنها تأخذ أصل النقد. نعمنفس الشيء 

 طالب: .........
 دراهم ورق بذهب أو ورق بورق. أوبيع ذهب بفضة  ليسالصرف نفس الشيء 

 طالب: .........
 دوالر بريـال يأخذ حكم الذهب والفضة.

 طالب: .........
 .نعمطيب 

 طالب: .........
 ة وخمسين؟ائويعطيك أربعمة ائتعطيه خمسم

 طالب: .........
 .في قضية شخص ما عنده إال أقل من مسألة بيع الكالم في أصل المسألة أو ليست

 طالب: .........
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صرف إلى ال امحتاج إذا كنتن ربا لكن و ة وتسع وتسعائخمسمائة بأربعم ،يجوز الأصل القضية 
سلعة بأقل وأعطيته سلعة دراهم أكثر خمسمائة ما معك غيرها  ئاثم بعد ذلك أو اشتريت منه شي

 ة.ئت بأربعمائة قال وهللا ما عندي موأنت اشتري
 طالب: .........

 طالب: .........هو؟  ما
المائة حاضرة بالمائة بمقابلها من الخمسمائة صرف بمقابلها من الخمسمائة ذه عندي إال ه ليس

 ة الخمسمائة فال يجوز أن يفترقا وبينهما شيء.هذا صرف مع السلعة في مقابل بقي
 طالب: .........

ال، وبعض أهل العلم يقول المخرج من هذا ألنه قد ت عطل مصالح كثيرة فيتأذى الناس ويطلب 
 اا يكون ضيقمن هذا أن يبحث عن صرف في أي مكان كان وهو محتاج للسلعة والوقت أحيان  

 اخرجمة السلعة والخمسمائة رهن عند صاحب السلعة يكون يقال له أنت في ذمتك األربعمائة قيم
 من المأزق إن شاء هللا ومخرج حسن.

 طالب: .........
 طيب. نعم

 طالب: .........
ة قيمة ائحتى يأتي بأربعم اة رهنائة في ذمته والخمسمائهذا الكالم أنه يشتري تبقى األربعم

 السلعة.
 طالب: .........

 الطعم بالنسبة.جوهرين نفيسين ولون ال، بالنسبة للنقدين يق
 طالب: .........

 الفرق بينهما راجع هذه المسألة فيها. ما هو تراراجع القواعد النورانية 
 طالب: .........

غير ألتباع تدري أن مذهب ابن القاسم على كل حال النسبة وتعدد األقوال والمذاهب وأقوال ا
 مذهب مالك.مذهب سحنون وغير مذهب غيره كلها تنسب ل

وقد كنت حررت مذهب مالك في ذلك في الكالم على الربا في األطعمة في نظم لي طويل في "
 فروع مالك بقولي:

ــــــــــامٍّ  ــــــــــن طع ــــــــــذاق م ــــــــــا ي ــــــــــل م  وك
 

 ربــــــــــا النســــــــــا فيــــــــــه مــــــــــن الحــــــــــرام 
ـــــــــــ  ـــــــــــدخر  مقتات  ـــــــــــفا ا أو م  أو ال اختل

 
ــــــــــــف  ــــــــــــام جنســــــــــــه أو التل  ذاك الطع

ن كــــــــــــــــــان يطعــــــــــــــــــم للــــــــــــــــــدواء   وا 
 

 مجــــــــــــــــردا فــــــــــــــــالمنع ذو انتفــــــــــــــــاء 
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ـــــــــــا الفضـــــــــــل شـــــــــــروط يحـــــــــــرم  ولرب
 

 بهــــــــــــــــــا وبانعــــــــــــــــــدامها ينعــــــــــــــــــدم 
 كــــــــراهــــــــي اتحــــــــاد الجــــــــنس فيمــــــــا ذُ  

 
 مــــــــــــــــــع اقتياتــــــــــــــــــه وأن يــــــــــــــــــدخرا 

 ومــــــــــــــا لحــــــــــــــد االدخــــــــــــــار مــــــــــــــدة 
 

 "والتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي.............. 
 ي معروف عندهم.لِ التادِ  

 التالي..
 دال بين األلف والالم.التادلي فيه 

"........................ 
 

ـــــــــــــد حـــــــــــــده  ـــــــــــــادلي بســـــــــــــتة ق  والت
ــــــه اتُ   ــــــي اشــــــتراط كون ــــــف ف  خــــــذوالخل

 
ـــــــــا وباإلســـــــــقاط أخـــــــــذ  ـــــــــيش عرف  للع

 تظهـــــــــــــر فائدتــــــــــــــه فــــــــــــــي أربــــــــــــــع 
 

 "لبـــــــــت العـــــــــيش بهـــــــــا لـــــــــم تقـــــــــعُ غ 
 لم تقِع.. في أربِع. 

"........................ 
 

ـــــــــــــــــــم تقـــــــــــــــــــعِ    ....................ل
 واألربــــــــــع التــــــــــي حــــــــــوى ذا البيــــــــــُت  

 
ــــــــــــتِ   ــــــــــــين وجــــــــــــواد زي ــــــــــــيض وت  "ب

 .وجواٌد زيت   
"............................. 
 

 بـــــــــــــيض وتـــــــــــــين وجـــــــــــــراد زيـــــــــــــتُ  
 فـــي البـــيض والزيـــت والربـــا قـــد انحضـــر 

 
 رعيــــــــا لكــــــــون شــــــــرطها لــــــــم يعتبــــــــر 

ـــــي المختصـــــر  ـــــد رعـــــا اشـــــتراطها ف  وق
 

ـــــــين وحـــــــده ففيهمـــــــا ح  ـــــــي الت  ظـــــــرف
ـــــــــاد  ـــــــــي الجـــــــــراد ب ـــــــــف ف  ورعـــــــــا خل

 
ــــــــــــذكره الخــــــــــــالف فــــــــــــي الجــــــــــــراد   ل

ــــــــــــــــــــين تحــــــــــــــــــــرم  ــــــــــــــــــــة بحبت  وحب
 

ــــــــــــــــــــر    ــــــــــــــــــــه مح ــــــــــــــــــــا قليل  مإذ الرب
 ثم ذكرت بعد ذلك الخالف في ربوية البيض بقولي: 

 وقـــــــول إن البـــــــيض مـــــــا فيـــــــه الربـــــــا
 

 إلــــــــى ابــــــــن شــــــــعبان اإلمــــــــام نســــــــبا 
لة الربا في األربعة الطعم فكل مطعوم يحرم فيه عنده الربا وأصح الروايات عن الشافعي أن عِ  

واستدل على أن العلة الطعم بما رواه مسلم من  ،كاألقوات واإلدام والحالوات والفواكه واألدوية
الطعام »قال  -ى هللا عليه وسلمصل-أن النبي  -رضي هللا عنه -حديث معمر بن عبد هللا

    ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ژقال تعالى  ،والطعام اسم لكل ما يؤكل ،الحديث «بمثل بالطعام مثال  

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ژوقال تعالى  ،اآلية  ٩٣آل عمران:  ژ ٹ

المائدة:  ژ ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ژوقال تعالى  ،اآلية  ٢٨ - ٢٤عبس:  ژ ې ې ې  ۉ ۉ ۅ
صلى هللا عليه -مكثنا مع رسول هللا  -رضي هللا عنها -وقالت عائشة ،اد ذبائحهموالمر   ٥

 ."سنة ما لنا طعام إال األسودان التمر والماء -وسلم
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بمثل  ثال  الطعام بالطعام يعني اللفظ يؤخذ منه الوصف فكأنه قال الذي يطعم بالذي يطعم مِ 
مع أنه إذا  -رحمه هللا -تمد الشافعييجري فيه الربا وهذا الوصف تؤخذ منه العلة وهذا مع

أضيف إليها شيء آخر استنبط من نصوص أخرى كاالدخار واالقتيات أو هي وصف مشترك 
بين األجناس الستة المطعومة يمكن أن  امشترك ابين األجناس المطعومة من الستة إذا كانت قدر 

 تدخل في العلة.
-قال رسول هللا  :قصة إسالمه قالفي حديثه الطويل في  -رضي هللا عنه -وعن أبي ذر"

قلت ما كان لي طعام إال ماء زمزم فسمنت حتى  ؟«فمن كان يطعمك» -صلى هللا عليه وسلم
 ."رواه مسلم «إنها مباركة إنها طعام طعم»تكسرت عكن بطني قال 

ال هو في األصل  لكن هل إطالق الطعام على الشراب سائغ؟ ماء زمزم يقوم مقام الطعام وا 
 شراب.

 الب: .........ط
 هو أصله شراب يطعمه يذقه.

 طالب: .........
 هو؟ ما

 طالب: .........
المقصود أنه يطلق الشراب في مقابل الطعام فإذا قيل طعام وشراب إذا حلف أال يأكل فشرب ماء 

 يحنث؟ 
 طالب: .........

 ما حنث ألن الشراب شيء والطعام شيء في مقابله.
 طالب: .........

 ا الشراب شيء والطعام شيء.ا وعرف  عراف والعادات لكن يبقى أنه حتى لغة وشرع  على األ
 طالب: .........

 ين؟أ
 طالب: .........

األكل للطعام والشراب للسوائل يعني األكل فيما له جرم وأما السوائل هذه ولذلك يختلفون فيما 
كن في طريقة تناوله هو شرب؟ هو في األصل له جرم كاألطعمة ل أوهل هو أكل  مص مثال  ي  
 تحول إلى سائل بعد مزجه بالريق.ي

 طالب: .........
 حقيقة لغوية وال عرفية. ليسال، هذا 

 طالب: .........
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 أبيت يطعمني ويسقيني.
 طالب: .........

 ما يلزم. كلوا من أطعمتكم واشربوا من هذه
 منه ومن لم يطعمه يا شيخ اآلية. طالب: فمن شرب

 قه ولو بشيء يسير.يعني من لم يذ
 وقال لبيد:

 لمعفر قهد..
 َلُمَعفَّر؟

 أي نعم قهد.
ــــــــــــازع شــــــــــــلوه" ــــــــــــد تن ــــــــــــر َقهه  َلُمَعفَّ
 

 غــــــبس كواســــــب مــــــا يمــــــن طعامهــــــا 
عل ق في هذا الحديث الربا على  -يه وسلمصلى هللا عل-يعني بطعامها الفريسة قالوا والنبي  

والحكم إذا علق على اسم مشتق دل على أنه علته كالقطع في السرقة في قوله  ،اسم الطعام
ا يحرم فيه الربا فإذا ُزرع قالوا وألن الحب مادام مطعوم   ،اآلية  ٣٨المائدة:  ژ ٺ ٺ ژ

ا حرم فيه الربا لحب وصار مطعوم  فإذا انعقد ا ،وخرج عن أن يكون مطعوما لم يحرم فيه الربا
ولذا كان الماء يحرم فيه الربا على أحد الوجهين عند  ؛افدل على أن العلة فيه كونه مطعوم  

  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ     پ  پ پ    پ ژ :ألن هللا تعالى قال ؛الشافعية

 ر ولقول الشاعر:ولقول عائشة المتقدم ما لنا طعام إال األسودان الماء والتم  ٢٤٩البقرة:  ژ ٿ
ـــــإن شـــــئت حرَّ  ـــــت النســـــاء ســـــواكمف  م

 
ـــــ  ن شـــــئت لـــــم أطعـــــم نقاخ   اا وال بـــــرد  وا 

بها كل والنقاخ الماء البارد هذا هو حجة الشافعية في أن علة الربا في األربعة الطعم فألحقوا  
االستدالل بحديث معمر المذكور على -عفا هللا عنه-قال مقيده ،مطعوم للعلة الجامعة بينهما

ا المذكور لما قال قد ألن معمر   ؛أن علة الربا الطعم ال يخلو عندي من نظر وهللا تعالى أعلم
وكان قال عقبه  «بمثل الطعام بالطعام مثال  »يقول  -صلى هللا عليه وسلم-كنت أسمع النبي 

 ".طعامنا يومئذ
 طالب: .........

ِقب ه .  يعني بعد الحديث ع 
 طالب: .........

 ن لكن الذي يظهر أنه عق ب يعني قال عقب الحديث كذا.األن التاء عليها نقطت
م وهذا صريح في أن الطعام الشعير كما رواه عنه أحمد ومسل قال َعِقَبه وكان طعامنا يومئذٍّ "

وقد تقرر في األصول أن العرف المقارن للخطاب من مخصصات  ،في عرفهم يومئذ الشعير
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ا على ما النص العام وعقده في مراقي السعود بقوله في مبحث المخصص المنفصل عاطف  
 يخصص العموم:

ـــــــــاب ـــــــــارن الخط ـــــــــث ق ـــــــــرف حي  والع
 

 ضــــــــــمير الــــــــــبعض واألســــــــــبابودع  
ألربعة كونها مكيلة جنس وهو مذهب أبي حنيفة وأشهر الروايات عن أحمد أن علة الربا في ا 

وعليه يحرم الربا في كل مكيل ولو غير طعام كالجص والنورة واألشنان واستدلوا بما رواه 
 ُوِزن مثال ما» :قال -صلى هللا عليه وسلم-الدارقطني عن عبادة وأنس بن مالك أن النبي 

قال العالمة  «ا وما كيل فمثل ذلك فإذا اختلف النوعان فال بأس بها واحد  بمثل إذا كان نوع  
حديث أنس وعبادة أشار إليه في التلخيص ولم يتكلم عليه وفي  :الشوكاني في نيل األوطار

لبزار وقد أخرج هذا الحديث ا ،فه جماعةإسناده الربيع بن صبيح وثقه أبو زرعة وغيره وضع  
 ،وغيره من األحاديث انتهى منه بلفظه ا ويشهد لصحته حديث عبادة المذكور أوال  أيض  

صلى هللا -ا بما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة أن رسول هللا واستدلوا أيض  
قال  «أكل تمر خيبر هكذا؟»على خيبر فجاءهم بتمر جنيب فقال  استعمل رجال   -عليه وسلم

ال تفعل بع الجمع بالدراهم ثم »ذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثالثة فقال إنا لنأخ
 ."وقال في الميزان مثل ذلك «اابتع بالدراهم جنيب  

 التمر في المكيل ثم قال فيما يوزن كذلك أو مثل ذلك. ،يعين فيما يوزن هذا في المكيل
 طالب: .........

 ما يفرق.
ألن  ؛ووجه الداللة منه أن قوله في الميزان يعني في الموزون  ،وقال في الميزان مثل ذلك"

ا بحديث أبي سعيد المتقدم الذي أخرجه واستدلوا أيض   ،نفس الميزان ليست من أموال الربا
التمر »قال  -صلى هللا عليه وسلم-الحاكم من طريق حيان بن عبيد هللا فإن فيه أن النبي 

ا بيد عينا بعين عير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يد  بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالش
وأجيب من جهة المانعين  «اوكذلك ما يكال أو يوزن أيض  »ثم قال  «بمثل فمن زاد فهو ربا مثال  

 ".ا ما يدلبأن حديث الدارقطني لم يثبت وكذلك حديث الحاكم وقد بينا سابق  
ا ا واحد  بمثل إذا كان نوع   ما وزن مثال  »ة حديث الدارقطني لفظه يدل على أنه ليس من لفظ النبو 

ذا اختلف النوعان فال بأس به إذا اختلفت » -عليه الصالة والسالم-لفظه  «وما كيل فمثل ذلك وا 
 .«ا بيداألصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد  

ن ا كالم الشوكاني في أا ما يدل على ثبوت حديث حيان المذكور وقد ذكرنا آنف  وقد بينا سابق  
ا وأنه يشهد لصحته حديث عبادة بن الصامت وغيره من حديث الدارقطني أخرجه البزار أيض  

األحاديث وأن الربيع بن صبيح وثقه أبو زرعة وغيره وضعفه جماعة وقال فيه ابن حجر في 
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ومراد الشوكاني بحديث عبادة المذكور هو  ،اا مجاهد  التقريب صدوق سيئ الحفظ وكان عابد  
صلى هللا عليه -مسلم واإلمام أحمد والنسائي وابن ماجه وأبو داود أن النبي  ما أخرجه عنه

 الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثال  » :قال -وسلم
-انتهى فإن قوله  «ا بيد فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتمبسواء يد   بمثل سواء  

يدل على الضبط بالكيل والوزن وهذا القول  «بمثل سواء بسواء مثال  » -وسلمصلى هللا عليه 
جواب البيهقي  :األول ،وأجابوا عن حديث أبي سعيد المتفق عليه بثالثة أجوبة أظهرها دليال  

جواب  :الثاني ،قال وقد قيل إن قوله وكذلك الميزان من كالم أبي سعيد الخدري موقوف عليه
ألن الميزان نفسه ال ربا فيه وأضمرتم  ؛خرين أن ظاهر الحديث غير مرادالقاضي أبي الطيب وآ

حمل الموزون على الذهب  :الثالث ،فيه الموزون ودعوى العموم في المضمرات ال تصح
ألن وقفه على أبي سعيد  ؛والظاهر أن هذه اإلجابات ال تنهض ،ا بين األدلةوالفضة جمع  

ك الميزان ال لبس فيه وحمل الموزون على الذهب خالف الظاهر وقصد ما يوزن بقوله وكذل
وفي علة الربا في األربعة مذاهب أخر غير ما  ،والفضة فقط خالف الظاهر وهللا تعالى أعلم

 ".ربعة ومن وافقهم األول مذهب أهلذكرنا عن األئمة األ 
 .على هذاقف 

 طالب: .........
 ا.تبع   في العقد جاء امقصود ليسالثاني  ا يشمل،بيع ليسال، 

 طالب: .........
 نعم.

 طالب: .........
 ال، مد عجوة مقصود الدراهم مع السلعة.

 طالب: .........
 .؟ يعني مد عجوة درهم بدرهمين مثال  امقصود ليس لماذاال، 

 طالب: .........
 ة أبرأ لذمته.ائيرهن خمسم

 طالب: .........
 أي قرض؟

 طالب: .........
 .اجر نفع اتصير قرض

 ب: .........طال
 موجودة. بلى
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 طالب: .........
 معه إال دينار واحد. ليس يصبحيشتري سلعة بربع دينار أو نصف دينار  نعم

 طالب: .........
  هؤالء يتالعبون.يقولون فكه  يقولون زد وانقص على كيفيك الذين وال يدخل فيه الربا أصال  


